
Škola v září 2021 podle předem stanovených kritérií identifikovala žáky, pro které by toto 

doučování bylo žádoucí.  Zákonní zástupci těchto žáků byli vzápětí informováni o tom, že 

jejich dětem je tato možnost nabídnuta. Na základě zájmu zákonných zástupců pak bylo 

otevřeno několik skupin doučování, a to v prioritních předmětech: matematika, jazyk český a 

jazyk anglický. Ne všichni zákonní zástupci identifikovaných žáků využili nabídku doučování 

– důvodem byla často vytíženost žáka (odpolední vyučování, účast v předmětu Speciálně 

pedagogická péče, kroužky nebo účast žáka v doučování zajištěné samotným zákonným 

zástupcem), což škola plně chápala a akceptovala. V průběhu září až prosince učitelé zároveň 

zařazovali do doučování žáky, kteří z důvodů dlouhodobé absence nebo opakované karantény 

měly delší výpadky ve vzdělávání. Doučování zajišťují pedagogové školy, kteří vyučují 

prioritní předměty – vnímali jsme to jako nejlepší variantu, jelikož učitelé daných žáků 

nejlépe ví, v čem je jednotlivým žákům potřeba poskytovat podporu a také mohou velmi 

dobře vyhodnotit efektivitu této podpory, popřípadě flexibilně tuto podporu měnit. 

„Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ probíhá na 

naší škole v následujících skupinách:  

1. Matematika 5. ročník: učitel – J. Kotásková, každou středu od 12:40 do 13:25 hod. 

2. Matematika 6. ročník: učitel – M. Kludková, každé pondělí od 12:40 do 13:25 hod. 

3. Matematika 7. ročník: učitel – J. Bawadekjiová, každé úterý od 7:55 do 8:40 hod. 

4. Matematika 8. ročník: učitel – J. Kotásková, každý čtvrtek od 7:00 do 7:45 hod. 

5. Jazyk český 3. ročník: učitel – M. Riedlová, každý čtvrtek od 12:40 do 13:25 hod. 

6. Jazyk český 5. a 6. ročník: učitel – K. Mellová, každé pondělí od 12:40 do 13:25 hod. 

7. Jazyk český 7. ročník: učitel – P. Kožušníková, každou středu od 13:45 do 14:30 hod. 

8. Jazyk český 8. ročník: učitel – R. Huška, každé pondělí od 13:50 do 14:35 hod. 

9. Jazyk anglický 8. ročník: učitel – L. Parmová, každé pondělí od 14:00 do 14:45 hod. 

Od února 2022 chceme rovněž nabídnout také jazyk anglický pro 7. ročník. 

Učitele je možné kontaktovat prostřednictvím školního emailu, který je pro všechny učitele 

jednotný (vždy je na začátku příjmení učitele – například kludkova@zsmasaryk.cz. 

Současně je škola také zapojena do projektu Šablony, v rámci kterého probíhá rovněž 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v prioritních předmětech. 
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